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Szakmai vizsga feltételei és tartalma  

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNY 

szakmai vizsgára vonatkozó kivonata 

DIVATSZABÓ SZAKMA 

 

1 A szakma alapadatai 

1.1 Az ágazat megnevezése: Kreatív 

1.2 A szakma megnevezése: Divatszabó 

1.3 A szakma azonosító száma: 4 0723 16 03 

1.4 A szakma szakmairányai: Női szabó, Férfiszabó 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Kreatív ipari ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Lakástextil-készítő, Textiltermék-összeállító 

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra, Technikumi 

oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra 

 

8  A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

8.1 Szakmairány megnevezése: Férfiszabó 

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő 

szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. 

8.3 Szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

8.4 Központi interaktív vizsga 

8.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Férfiruhák szerkesztése, modellezése, gyártástechnológiája, 

ruhaipari anyag- és áruismeret, vállalkozási alapismeretek 

8.4.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: összesen a két vizsgarészre 30 tesztjellegű feladat 

(kiválasztós, kiegészítő). 

 

I. vizsgarész 

Férfiruhák szerkesztése, modellezése: 

- Férfiruházati termék szerkesztése, modellezése és szabásminta készítése 

II. vizsgarész 
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Anyag- és áruismeret: 

- Ruházati textíliák csoportosítása Férfiruhák gyártástechnológiája: 

- Férfiruházati termékek gyártástechnológiája, díszítési lehetőségei 

Férfiruhák értékesítése: 

- Vállalkozások működésére vonatkozó jellemzők, működési formáik 

 

A teszten belül a kérdések az alábbi arányban szerepeljenek: 

Férfiruhák szerkesztése, modellezése: 40% 

Anyag- és áruismeret: 20% 

Férfiruhák gyártástechnológiája: 30% 

Férfiruhák értékesítése: 10% 

 

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 % 

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A javítás a feladatsorhoz rendelt javítási útmutató alapján javítókulcs segítségével történik. 

8.4.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte. 

 

8.5 Projektfeladat 

8.5.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió, vizsgaremek, férfizakó készítése 

8.5.2 A vizsgatevékenység leírása: 

 

I. vizsgarész: 

A) Feladattípus 

Portfólió készítése: A szakmai tanulmányi időszak keretében, félévente, az adott szakmai 

témakörben egy termék elkészítése egyedi- vagy sorozatgyártás technológiájával és műszaki 

dokumentációval. A képzési idő alatt 4 témakörben (férfinadrág, férfimellény, férfizakó, 

férfikabát) kell elkészülnie a portfóliónak, ami témakörönként a gyártmány- vagy modellrajzzal 

együtt min. 5, de max. 8 oldalas írott, rajzolt és képi dokumentum lehet, mely a 

szakoktató/szaktanár által hitelesített dokumentum. 

Formája: A képzési idő alatt elkészült portfólió dokumentumokat rendezett formában, mappában 

kell leadni. A leadási határidő: legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 15 nappal, a portfóliót a 

szakmai vizsgán a vizsgabizottság előtt be kell mutatni. 
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B) Feladattípus 

Vizsgaremek készítése: A vizsgázó szabadon választ férfiruházati terméket (zakó, kabát vagy 

felöltő) a vizsgaszervező által rendelkezésre bocsátott, jóváhagyott modellgyűjteményből. A 

választott modellt elkészíti egyedi méretes gyártástechnológiával és a hozzá tartozó műszaki 

dokumentációval a képzés utolsó félévében. A műszaki dokumentáció tartalmazza a férfiruházati 

termék szabásmintáit, felfektetési rajzát, digitalizált vagy számítógéppel szerkesztett és 

modellezett alkatrészeit, az anyag- és kellékválasztást, a próbák szakszerű leírását, valamint 

megrendelő lapot, árkalkulációt és számlát. 

Formája: A vizsgaremeket vállfán és a műszaki dokumentációt fűzött formában együtt, a vizsga 

megkezdése előtt 15 nappal kell leadni, a vizsgaremeket a szakmai vizsgán a vizsgabizottság előtt 

be kell mutatni. 

II. vizsgarész: 

Férfizakó készítése: Kiszabott és előkészített alkatrészekből bélelt, gallérral és zsebekkel készülő 

férfiruházati termék (férfizakó) gyártmányrajz, műszaki leírás vagy mintadarab alapján 

sorozatgyártás technológiával. 

8.5.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

 

I. vizsgarész 

A) Feladattípus: Portfólió elkészítése a teljes szakmai tanulmányi időszak alatt, a portfólió 

bemutatása a vizsgán: 10 perc 

B) Feladattípus: Vizsgaremek elkészítése a szakmai vizsgát megelőző félévben, a 

vizsgaremek bemutatása a vizsgán: 10 perc 

II. vizsgarész 

Férfizakó készítése 300 perc 

 

8.5.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80% 

I. vizsgarész: 50% II. vizsgarész: 50% 

8.5.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

I. vizsgarész: 

A) Feladattípus: 

A portfólió bemutató átfogó képet adjon: 

- a vizsgázó szakmai felkészültségéről, 

- a képzés során végzett munkájáról, 
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- a munkafolyamat ütemezéséről, 

- a kivitelezés esztétikumáról, 

- szakkifejezések szakszerű használatáról 

- dokumentált határidők betartásáról 

B) Feladattípus: 

A vizsgaremek bemutatása és dokumentációja megfeleljen a méretes férfiruházati termék készítés 

technológiai folyamatának, a megrendeléstől a számla kiállításáig: 

- a megrendelő, az árkalkuláció, a számla alaki és tartalmi követelménye 

- a szerkesztés-modellezés, a szabásminta-, a felfektetés-, terítékrajz készítés és szabás 

- műszaki dokumentációnak való megfelelés 

- rajzi ábrázolások esztétikája 

- kivitelezés szakszerűsége 

- próbák, igazítások szempontjai 

 

A portfólió és a vizsgaremek szakmaisága, kivitelezés módja max. 70% 

A portfólió és a vizsgaremek bemutatása 30% (időkeret 20 perc) 

II. vizsgarész: 

Zakó készítése: A vizsgafeladatot a vizsgabizottság értékeli az értékelési szempontsor alapján: 

- a műszaki leírás technológiai sorrendjének betartása 

- varrás- és tűzésszélességek paramétereinek betartása 

- rész- és véglevasalás minősége 

- páros alkatrészek szimmetriája 

- tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok betartása 

- önállóság, időgazdálkodás 

- a gyakorlat közben használt gépek, berendezések, anyagok szakszerű használata 

- szakmai kifejezések, munkadarab bemutatása 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte. 

 

8.6 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

rendszergazda, műszerész 

8.7 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

● Vizsgázónként számítógép a vizsgához szükséges konfigurációkkal, szoftverekkel és 
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szélessávú internet hozzáféréssel 

● Interaktív tábla vagy projektor 

● Vizsgázónként műszaki leírás 

● Mintadarab 

● Terméktároló állvány vállfával 

● Gombozó, gombfelvarró gép 

● Különböző finomságú varrótűk 

● Próbababa 

● Szabászasztal 

● Kézi ollók (szabász, kézimunka) 

● Varrodai munkaszék 

● Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszű, gombostű, varratbontó) 

● Varrógépek: huroköltésű ipari gyorsvarrógép, szemes gomblyukazógép, cikk-cakk varrógép 

● Vasalóasztal és tartozékai, mellpárna vagy mellprés, gőzvasaló, szárazvasaló 

● Központi sűrített levegő vagy kompresszor 

● Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés 

● Egyéni és kollektív védőeszközök és felszerelések 

● Modell- és alkatrészgyűjtemény 

● Vizsgázó munkanaplója 

 

8.8 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -- 

8.9 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 15%, Szakmai vizsga: 85% 

8.10 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: a vizsgaszervezőnek biztosítania kell a vizsga lebonyolításához szükséges műszaki 

dokumentációt vagy mintadarabot, anyagokat, szabványcsomagot és a biztonságos 

munkavégzés feltételeit. 

 

8.11 Szakmairány megnevezése: Női szabó 

8.12 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

8.12.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

8.12.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 
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8.13 Központi interaktív vizsga 

8.13.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Női ruhák szerkesztése, modellezése, gyártástechnológiája, 

ruhaipari anyag- és áruismeret, vállalkozási alapismeretek 

8.13.2 A vizsgatevékenység leírása: összesen a két vizsgarészre 30 tesztjellegű feladat (kiválasztós, 

kiegészítő). 

I. vizsgarész 

- Női ruhák szerkesztése, modellezése: 

- Női ruházati termék szerkesztése, modellezése és szabásminta készítése 

 

II. vizsgarész 

Anyag- és áruismeret: 

- Ruházati textíliák csoportosítása Női ruhák gyártástechnológiája: 

- Női ruházati termékek gyártástechnológiája, díszítési lehetőségei Női 

ruhák értékesítése: 

- Vállalkozások működésére vonatkozó jellemzők, működési formáik 

 

A teszten belül a kérdések az alábbi arányban szerepeljenek: 

Női ruhák szerkesztése, modellezése: 40% 

Anyag- és áruismeret: 20% 

Női ruhák gyártástechnológiája: 30% 

Női ruhák értékesítése: 10% 

 

8.13.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

8.13.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 % 

8.13.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A javítás a feladatsorhoz rendelt javítási útmutató alapján javítókulcs segítségével történik. 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 

%-át elérte. 

 

8.14 Projektfeladat 

8.14.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió, vizsgaremek, női blézer készítése 

8.14.2 A vizsgatevékenység leírása: 

I. vizsgarész: 
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A) feladattípus 

Portfólió készítése: A szakmai tanulmányi időszak keretében, félévente, az adott szakmai 

témakörben egy termék elkészítése egyedi- vagy sorozatgyártás technológiájával és műszaki 

dokumentációval. A képzési idő alatt 4 témakörben (női szoknya, női nadrág, női blúz vagy ruha, 

női mellény) kell elkészülnie a portfóliónak, ami témakörönként a gyártmány- vagy modellrajzzal 

együtt min. 5, de max. 8 oldalas írott, rajzolt és képi dokumentum lehet, mely a 

szakoktató/szaktanár által hitelesített dokumentum. 

Formája: A képzési idő alatt elkészült portfólió dokumentumokat rendezett formában, mappában 

kell leadni. A leadási határidő: legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 15 nappal, a portfóliót a 

szakmai vizsgán a vizsgabizottság előtt be kell mutatni. 

  

B) feladattípus 

Vizsgaremek készítése: A vizsgázó szabadon választ női ruházati terméket (blézer vagy kabát) a 

vizsgaszervező által rendelkezésre bocsátott, jóváhagyott modellgyűjteményből. A választott 

modellt elkészíti egyedi méretes gyártástechnológiával és a hozzá tartozó műszaki 

dokumentációval a képzés utolsó félévében. A műszaki dokumentáció tartalmazza a női ruházati 

termék szabásmintáit, felfektetési rajzát, digitalizált vagy számítógéppel szerkesztett és 

modellezett alkatrészeit, az anyag- és kellékválasztást, a próbák szakszerű leírását, valamint 

megrendelő lapot, árkalkulációt és számlát. 

Formája: A vizsgaremeket vállfán és a műszaki dokumentációt fűzött formában együtt, a vizsga 

megkezdése előtt 15 nappal kell leadni, a vizsgaremeket a szakmai vizsgán a vizsgabizottság 

előtt be kell mutatni. 

II. vizsgarész: 

Női blézer készítése: Kiszabott és előkészített alkatrészekből bélelt, gallérral és zsebekkel készülő 

női ruházati termék (női blézer) gyártmányrajz, műszaki leírás vagy mintadarab alapján 

sorozatgyártás technológiával. 

 

8.14.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

I. vizsgarész: 

A) feladattípus: Portfólió elkészítése a teljes szakmai tanulmányi időszak alatt, a portfólió 

bemutatása a vizsgán: 10 perc 

B) feladattípus: Vizsgaremek elkészítése a szakmai vizsgát megelőző félévben, vizsgaremek 

bemutatása a vizsgán: 10 perc 

II. vizsgarész: Női blézer készítése 300 perc 
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8.14.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80% 

I. vizsgarész: 50 % II. vizsgarész: 50 % 

8.14.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

I. vizsgarész: 

A) Feladattípus: 

A portfólió bemutató átfogó képet adjon: 

- a vizsgázó szakmai felkészültségéről, 

- a képzés során végzett munkájáról, 

- a munkafolyamat ütemezéséről, 

- a kivitelezés esztétikumáról, 

- szakkifejezések szakszerű használatáról 

- dokumentált határidők betartásáról 

 

B) Feladattípus: 

A vizsgaremek bemutatása és dokumentációja megfeleljen a méretes női ruházati termék készítés 

technológiai folyamatának, a megrendeléstől a számla kiállításáig: - a megrendelő, az árkalkuláció, a 

számla alaki és tartalmi követelménye 

- a szerkesztés-modellezés, a szabásminta-, a felfektetés-, terítékrajz készítés és szabás 

- műszaki dokumentációnak való megfelelés 

- rajzi ábrázolások esztétikája 

- kivitelezés szakszerűsége 

- próbák, igazítások szempontjai 

 

A portfólió és a vizsgaremek szakmaisága, kivitelezés módja max. 70% A 

portfólió és a vizsgaremek bemutatása 30% (időkeret 20 perc) 

II. vizsgarész: 

Blézer készítése: A vizsgafeladatot a vizsgabizottság értékeli az értékelési szempontsor alapján: 

- a műszaki leírás technológiai sorrendjének betartása 

- varrás- és tűzésszélességek paramétereinek betartása 

- rész- és véglevasalás minősége 

- páros alkatrészek szimmetriája 

- tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok betartása 

- önállóság, időgazdálkodás 
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- a gyakorlat közben használt gépek, berendezések, anyagok szakszerű használata 

- szakmai kifejezések, munkadarab bemutatása 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 

%-át elérte. 

 

8.15 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

rendszergazda, műszerész 

8.16 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

● Vizsgázónként számítógép a vizsgához szükséges konfigurációkkal, szoftverekkel és 

szélessávú internet hozzáféréssel 

● Interaktív tábla vagy projektor 

● Vizsgázónként műszaki leírás 

● Mintadarab 

● Terméktároló állvány vállfával 

● Próbababa 

● Szabászasztal 

● Kézi ollók (szabász, kézimunka) 

● Varrodai munkaszék 

● Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszű, gombostű, varratbontó) 

● Varrógépek: huroköltésű ipari gyorsvarrógép, szemes gomblyukazógép, cikk-cakk varrógép 

● Vasalóasztal és tartozékai, mellpárna, gőzvasaló, szárazvasaló 

● Központi sűrített levegő vagy kompresszor 

● Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés 

● Egyéni és kollektív védőeszközök és felszerelések 

● Modell- és alkatrészgyűjtemény 

● Vizsgázó munkanaplója 

 

8.17 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 

8.18 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 15%, Szakmai vizsga: 85% 

8.19 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: a vizsgaszervezőnek biztosítania kell a vizsga lebonyolításához szükséges műszaki 

dokumentációt vagy mintadarabot, anyagokat, szabványcsomagot és a biztonságos 
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munkavégzés feltételeit. 

 

9  A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

 vonatkozó sajátos feltételek: 

 

1. vizsganap: Központi interaktív vizsga 120 perc 2. 

vizsganap: Projektfeladat: 

- Portfólió bemutatása és vizsgaremek bemutatása 20 perc; 

- Női blézer készítése 300 perc 

 

10  Részszakma 

 

10.1 Részszakma alapadatai 

10.1.1 A részszakma megnevezése: Lakástextil-készítő 

10.1.2 A részszakma órakerete: 200-300 óra 

10.1.3 A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 2 

10.1.4 A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 2 

10.1.5 A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 

 

10.7 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga 

 

10.7.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése 

10.7.2 Projektfeladat 

10.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió és lakástextil-termék készítése 

10.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: 

 

I. vizsgarész 

Portfólió: A tanuló haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló gyakorlati 

oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. 

 

Tartalma: a gyakorlati képzőhelyen készített lakástextil-termékek műszaki dokumentációjának 

bemutatása a gyakorlati képzőhelyen vezetett munkanapló alapján 2 db lakástextil-termék teljes 

dokumentációja (1 db konyhai és 1 db ágynemű). 
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II. vizsgarész 

A kiszabott és előkészített alkatrészekből lakástextil-termék készítése véletlenszerűen kiválasztott 

tételmodell alapján gyártmányrajz és műszaki dokumentáció segítségével. Az elkészített 

lakástextiltermék bemutatása szakmai beszélgetés formájában. 

 

10.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 110 perc 

 

I. vizsgarész: Portfólió bemutatása 10 perc 

II. vizsgarész: Lakástextil-termék készítése 90 perc, szakmai beszélgetés 10 perc 

 

10.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100 % 

I. vizsgarész 20% II. vizsgarész 80% 

 

10.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

I. vizsgarész 

A portfólió átfogó képet adjon a vizsgázó szakmai felkészültségéről, a képzés során végzett 

munkájáról: 

- a vizsgázó szakmai felkészültségéről, 

- a képzés során végzett munkájáról, 

- a munkafolyamat ütemezéséről, 

- a kivitelezés esztétikumáról, 

- szakkifejezések szakszerű használatáról 

- dokumentált határidők betartásáról 

 

A portfólió szakmaisága, kivitelezés módja: max. 70% 

A portfólió bemutatása: 30% (időkeret max. 10 perc) 

  

II. vizsgarész 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a vizsgafeladatot a vizsgabizottság értékeli az alábbi 

szempontsor alapján: 

- a műszaki leírás technológiai sorrendjének betartása 

- varrás- és tűzésszélességek paramétereinek betartása 

- rész- és véglevasalás minősége 
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- tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok betartása 

- önállóság, időgazdálkodás 

- a gyakorlat közben használt gépek, berendezések, anyagok szakszerű használata - szakmai 

kifejezések, munkadarab bemutatása 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%át 

elérte. 

10.8 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: - 

10.9 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

● Szabászasztal 

● Kézi ollók (szabász, kézimunka, papírvágó) 

● Varrodai munkaszék 

● Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszű, gombostű, varratbontó) 

● Varrógépek: huroköltésű ipari gyorsvarrógép, szegőgépek (3 és 4 fonalas), egyenes 

gomblyukazógép, cikk-cakk varrógép 

● Gombozó, gombfelvarró gép 

● Különböző finomságú varrógéptűk 

● Vasalóasztal és tartozékai, gőzvasaló, szárazvasaló 

● Központi sűrített levegő vagy kompresszor 

● Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés 

● Egyéni és kollektív védőeszközök és felszerelések 

● Munkanapló 

10.10 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

10.11 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok 

 

11  Részszakma 

 

11.1 Részszakma alapadatai 

11.1.1 A részszakma megnevezése: Textiltermék-összeállító 

11.1.2 A részszakma órakerete: 400-500 óra 

11.1.3 A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 2 

11.1.4 A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 2 

11.1.5 A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 
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11.7 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga 

11.7.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése 

11.7.2 Projektfeladat 

11.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió és textiltermék készítése 

11.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: 

 

I. vizsgarész 

Portfólió: A tanuló haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló gyakorlati 

oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. 

Tartalma: a gyakorlati képzőhelyen készített textiltermékek műszaki dokumentációjának bemutatása a 

gyakorlati képzőhelyen vezetett munkanapló alapján, 2 db textiltermék teljes dokumentációja (pl. 

szoknya, nadrág, blúz). 

 

II. vizsgarész 

Kiszabott és előkészített alkatrészekből textiltermék készítése véletlenszerűen kiválasztott tételmodell 

alapján gyártmányrajz, műszaki dokumentáció, mintadarab segítségével. Az elkészített textiltermék 

bemutatása szakmai beszélgetés formájában. 

 

11.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc 

I. vizsgarész 10 perc a portfólió bemutatására 

II. vizsgarész Textiltermék készítése 150 perc, szakmai beszélgetés 10 perc 

 

11.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100% 

I. vizsgarész 20% II. vizsgarész 80% 

 

11.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

I. vizsgarész 

A portfólió átfogó képet adjon a vizsgázó szakmai felkészültségéről, a képzés során végzett 

munkájáról: 

 

- a vizsgázó szakmai felkészültségéről, 

- a képzés során végzett munkájáról, 

- a munkafolyamat ütemezéséről, 
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- a kivitelezés esztétikumáról, 

- - szakkifejezések szakszerű használatáról, 

- dokumentált határidők betartásáról 

 

A portfólió szakmaisága, kivitelezés módja: max. 70% 

A portfólió bemutatása: 30% (időkeret max. 10 perc) 

 

II. vizsgarész 

A vizsgafeladatot a vizsgabizottság értékeli az alábbi szempontsor alapján. 

- a műszaki leírás technológiai sorrendjének betartása 

- varrás- és tűzésszélességek paramétereinek betartása 

- rész- és véglevasalás minősége 

- páros alkatrészek szimmetriája 

- tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok betartása 

- önállóság, időgazdálkodás 

- a gyakorlat közben használt gépek, berendezések, anyagok szakszerű használata 

- szakmai kifejezések, munkadarab bemutatása 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%át 

elérte. 

 

11.8 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: - 

11.9 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 Terméktároló állvány vállfával 

 Próbababa 

 Szabászasztal 

 Kézi ollók (szabász, kézimunka, papírvágó) 

 Gombozó, gombfelvarró gép 

 Különböző finomságú varrógéptűk 

 Varrodai munkaszék 

 Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszű, gombostű, varratbontó) 

 Varrógépek: huroköltésű ipari gyorsvarrógép, láncöltésű varrógép, szegőgépek (3 és 4 

fonalas), szemes gomblyukazógép, egyenes gomblyukazógép, fedővarrógép, reteszelőgép, 
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cikk-cakk varrógép 

 Vasalóasztal és tartozékai, gőzvasaló, szárazvasaló Központi sűrített levegő vagy 

kompresszor 

 Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés 

 Egyéni és kollektív védőeszközök és felszerelések 

 Munkanapló 

 

11.10 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

11.11 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: - 
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